
 מידע שאנחנו אוספים אודותיך
  

   :אנחנו מפיקים ושומרים מידע אודות המשתמשים באתרים, ומשתמשים בו למטרות אלו
 

  ופרסומות  מידע שימוש, נתוני  גלישה, הרגלי ניטור אותך, שעניינו ושירותים הצעות .1 
 התעניינות  תחומי שרכשת, מוצרים גלשת,  שבהם אינטרנט  דפי צפית,  שבהם

כנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך  אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את הת
ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות  
פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש  

 .באתרים
ובאמצעי ניטור   cookies-להרחבה ופירוט נוסף, בקשר לשימושים שאנחנו עושים ב

 .בהמשך מדיניות זו cookiesאחרים, ראה את הפרק העוסק ב
 

  והגדרות  סוג  המכשיר,  של הזיהוי מספר  ,IP כתובת תנועה,  מסלול מיקום,  נתוני.2 
  דפדפן סוג  שפה, המכשיר,

אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך  
יינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות  ולתחומי ההתענ

פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש  
 .באתרים

 אם אתה משתמש באפליקציה שלנו, נתוני מיקום ייאספו גם כשהאפליקציה אינה פועלת
אתה   .(אחר שיישלח, מהמכשיר שבו מותקנת האפליקציה  או מידע GPS באמצעות אותות)

יכול למנוע את איסוף נתוני המיקום מהמכשיר, בכל עת, באמצעות שינוי ההגדרות  
  .בהתאם להוראות היצרן של המכשיר

 
  שלנו העסקיים  ומהשותפים  ממפרסמים מידע.3 

הגופים והחברות    עסקיים שלנו ושל יתר-ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים ושותפים
בקבוצת ידיעות אחרונות. אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות  
שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר,  

מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול  
 .פור חווית השימוש באתריםושי
 

  כתובת מין, גילאים,  טווח פרופיל,  וותמונת  תמונות פרטים, חברתיות: מרשתות  מידע.4 
  להסכמות בהתאם  נוסף, ומידע  משתמש(,  לכל )שניתן מזהה ומספר אלקטרוני  דואר 

  החברתיות  הרשתות אתרי ובין  שבינך
ן הפייסבוק שלך, או קישורים  באמצעות קישור של חשבו  ניתן להשתמש בחלק מהאתרים,  

לחשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך,  
בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות שקבעת בחשבונותיך. אנחנו נשתמש במידע זה, כדי  
להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי  

אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך,   לשלוח
 .וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים

  .המידע המזוהה אודותיך, ייאסף, יופק ויישמר, במאגרי המידע שלנו
 

  "האתרים - )להלן  בשליטתנו שאינם אינטרנט  לאתרי קישורים כוללים שלנו האתרים 
  מסירת  בהם.  למשתמשים בקשר מידע  ומפיקים  משתמשים ואוספים,  שייתכן המקושרים"(,

  של והפרטיות  השימוש לתנאי כפופים המקושרים,  באתרים אחר  שימוש וכל  פרטים,
 . אחריותנו   או שליטתנו תחת  ואינם  המקושרים, האתרים 

 



לאפשר לך את השימוש באתרים  שמירת ועיבוד המידע אודותיך, מבוססים על הצורך  
ולספק לך את השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת  

 .האתרים
 
 

 העברת מידע לגורמים נוספים
 

 :העברת מידע לצדדים שלישיים
לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכדי לתמוך ולהפעיל את  

"שירותי ענן"(, ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים  האתרים )גם באמצעות 
בישראל   -אחרים בקבוצת ידיעות אחרונות, וכן לגורמים נוספים וספקי שירותים שונים 

 .ומחוץ לגבולות ישראל
 

 :אלו במקרים  גם שלישיים, לצדדים מידע שנעביר ייתכן
עמך, או בכל פרסום אחר  במקרה שאתה תפרסם את המידע )בהודעת מכירה, תוכן מט .1

 ;שתעלה לאחד מהאתרים שלנו(
 

  .כדי להתאים עבורך מודעות פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים .2
 

אם תרכוש מוצרים או שירותים משותפי המסחר והתוכן שלנו, או תשתתף בפעילויות   .3
של גורמים אלו, נעביר לשותפינו את המידע הדרוש להם אודותיך, לצורך השלמת תהליך  

 ;הרכישה או ניהול הפעילות, ושמירת הקשר איתך
 

רפות לאתרים  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרים, או את הוראות הסכמי ההצט .4
 ;או לשירותים, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין

 

במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבניינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית,   .5
 ;שמורה לנו למסור את המידע

 

במקרה שנארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר,   .6
ובלבד שהגורם האחר, יקבל על  –ג את פעילות האתרים עם פעילותו של גורם אחר או נמז

 .עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו
  

 :הינם  מידע, אליהם  שנעביר  שיתכן השלישיים   הצדדים
שותפי המסחר והתוכן שלנו, וכן חברות וגופים בקבוצת ידיעות אחרונות, ובכלל זאת  .1

 .שונים של החברות והגופים בקבוצהספקי השירותים והיועצים ה
 

גורמים שייחשפו לפרטים שתפרסם באתרים )למשל בטוקבק )תגובית(, או במודעה   .2
 .למכירת מוצר(

 

 .גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע .3
 

בוצת ידיעות, ובלבד  כל גורם שירכוש את פעילות האתרים, או יתמזג עם תאגיד מק .4
 .שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו

בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע  
  .בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו

  

 דיוור ישיר והודעות פרסומיות



  
אנחנו נשתמש בפרטי הקשר שתזין )בהרשמה לשירותים או לאתרים, ברכישת או מכירת  

מוצרים, בהעלאת ופרסום תכנים מטעמך, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות(,  
כדי לשמור איתך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים מגורמים שונים,  

דיוור ישיר, ניוזלטרים, עדכונים, דברי פרסומת וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר  
  ."דיוור"( –לשירותים ולאתרים )להלן 

  
 push,את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות קופצות או מתפרצות

notifications ,  הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת. 
  

  שמך  את להסיר  ולבקש אלינו   לפנות יכול  אתה פרסומי,  דיוור לקבל רוצה לא אתה  אם
  אלקטרונית  פרסומת הודעת  בכל שיופיע  קישור על  לחיצה באמצעות התפוצה, מרשימת
 אליך  שתישלח

 


